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الغلو يف الدين

الحمُد للِه، والصالُة والسالُم عىل رسول الله، وبعد:

فإنَّ اإلسالَم هو ديُن السامحِة واليُرِس ورفع الَحَرج، وهو الديُن الوسُط الذي 

أكمله الله وَتٍَّت به النِّعمة.

ة خطرِه، وسوِء  ، والتَّحذيُر منه؛ لشدَّ لذا كان من مبادئِِه العظيمِة: رفُض الغلوِّ

عاقبته.

أو  األقواِل،  أو  باالعتقاداِت،  سواًء  املرشوِع  حدوِد  مجاوزُة   : بالغلوِّ واملقصوُد 

األعامِل. 

الغلوُّ مطيُة الشيطاِن:
فمن كيِد الشيطاِن أنَّ له مدَخلنَِي عىل املسلِم إلِغوائِه وإضاللِه، ال يبايل بأٍي 

منهام وقَع:

فإْن كاَن املسلُم من أهِل اإلحجاِم والتَّفريط، زَاََد يف تخذيلِه، وهوَّن عليه ترَك 

الله  طاعـة  عن  بعيًدا  بذلك  فَيُبقيِه  املحرماِت،  ارتكاَب  له  وزيَّن  الواجباِت، 

ورسوله.

ة، قلَّل له ما يفعله، وزيََّن له الزيادَة عىل  وإن كاَن من أهِل اإلقداِم، وُعلوِّ الهمَّ

يُن، فيوِقعُه يف الغلوِّ والبدعِة، ويوسِوُس له أنَّ هذا هو طريُق  ما جاء به الدِّ

الوصوِل إىل الكامِل، فيُفِسُد عليه دينه.

ِفيِه  يْطَاِن  َولِلشَّ إاِلَّ  ِبأَْمٍر  الله  أََمَر  »َما  السالكني«:  »مدارج  يف  القيم  ابن  قال 

بنَْيَ  َوَسٌط  الله  َوِديُن   ، َوُغلُوٍّ إِفْرَاٍط  إِىَل  ا  َوإِمَّ َوإَِضاَعٍة،  تَْفِريٍط  إِىَل  ا  إِمَّ نَزَْعتَاِن: 

الَْجايِف َعْنُه َوالَْغايِل ِفيِه«.

. لذا جاءِت النُّصوُص الرشعيُة العديدُة يف التَّحذيِر من الغلوِّ

١- فقد أََمرَت بلزوِم حدوِد الرشع، ونََهت عن تجاوزِها:

ُهُم  َِك 
َ

ول
ُ
فَأ َيتََعدَّ ُحُدوَد اهلل  َوَمْن  َتْعتَُدوَها  فََل  َك ُحُدوُد اهلل 

ْ
﴿تِل قال تعاىل: 

َتْطَغْوا  َمَعَك َوال  َوَمْن تاَب  ِمْرَت 
ُ
أ ﴿فَاْستَِقْم َكما  ]البقرة: 229[. وقال:  الُِموَن﴾  الظَّ

إِنَُّه بِما َتْعَملُوَن بَِصرٌي﴾ ]هود: ١١2[، ويدخُل الغلو يف الطغياِن وتعّدي حدود الله. 

ين: د يف الدِّ 2- كام نََهت عن الغلوِّ والتَّشدُّ

 ﴾ َقِّ
ْ
 ال

َّ
ِّ إِال  َعَ اهلل

ْ
 ِف ِديِنُكْم َواَل َتُقولُوا

ْ
ِكتَاِب اَل َتْغلُوا

ْ
ْهَل ال

َ
قال تعاىل: ﴿يَا أ

]النساء : ١7١[.

يِن، فَِإنَُّه أَْهلََك َمْن كَاَن قَبْلَُكُم  يَّاكُْم َوالُْغلُوَّ يِف الدِّ وقال صىل الله عليه وسلم: )إِ
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يِن( رواه ابن ماجه، والنسايئ، وأحمد. الُْغلُوُّ يِف الدِّ

يَن أََحٌد إاِلَّ َغلَبَُه(  ، َولَْن يَُشادَّ الدِّ يَن يرُْسٌ وقال صىل الله عليه وسلم: )إنَّ الدِّ

رواه البخاري.

يِنيَّة َويَْتُك  ق أََحد يِف اأْلَْعاَمل الدِّ قال ابن حجر يف »رشح البخاري«: »اَل يَتََعمَّ

الرِّفَْق إاِلَّ َعَجَز َوانَْقطََع ، فَيُْغلَب«.

يَن َمِتنٌي  وعن َعبَْد الله بَْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص -ريَض اللُه عنهام- قَاَل: »إِنَّ َهَذا الدِّ

ُضوا إِىَل أَنُْفِسُكْم ِعبَاَدَة الله« أخرجه ابن املبارك يف الزهد والرقائق. فَأَْوِغلُوا ِفيِه ِبرِفٍْق، َواَل تُبَغِّ

عيُة أنَّ عاقبَة الغالِة واملُتنطِّعنَي الهالك: ٣- كام بيَّنِت النُّصوُص الرشَّ

قال صىل الله عليه وسلم: )َهلََك الُْمتََنطُِّعوَن( قالها ثالثًا. رواه مسلم. 

يف  الحدوَد  املُتجاِوزوَن  الَغالون،  قون،  »املتعمِّ مسلم«:  يف »رشح  النووي  قال 

أقوالِهم وأفعالهم«.

املرِجُع فيام يقاُس به الُغلو:
هو: رشيعُة ربِّ العاملنَي، فكلُّ اعتقاٍد أو قوٍل أو فعٍل تجاوَز حدوَد املرشوِع 

ه الناُس كذلك. ا، وإن سامَّ ، وإن كاَن يف حدوِد املرشوِع فليس غلوًّ فهو من الغلوِّ

تجنُُّب  أو  عمالً،  أو  اعتقاًدا  إليه  والرجوُع   ، بالحقِّ ُك  التمسُّ  : الغلوِّ من  فليَس 

املعايص.

. وليس من الغلوِّ إطالُق اللِّحى للرجاِل، والتزاُم النساِء بالحجاِب الرشعيِّ

وليس من الغلوِّ السعُي إىل تحكيِم الرشيعِة، وإقامِة الحدوِد، بالضوابِط املُقرَّرة 

عنَد أهِل العلم.

: من ُصوِر الغلوِّ
للغلوِّ يف الديِن صوٌر عديدٌة تتدُّ لِتشمَل جميَع جوانَب الديِن، ومن ذلك:

• الغلوُّ يف أحٍد من البرشِ، ورفُعه فوَق منزِلَتِه البرشيِة، سواًء كاَن نبيًا، أو رجالً 
صالًحا، أو شيًخا، أو غري ذلك، بزعِم أنَّه يعلُم شيئًا من الغيِب، أو أنَّ له ترصُّفًا 

ُه له أو لِقربِِه بالدعاِء، أو الَحلُِف به، أو تعظُيُمه  يف يشٍء من الكوِن، أو التوجُّ

تعظياًم زائًدا عن الحدِّ املرشوِع.

ر النبي -صىل الله عليه وسلم- من الغلوِّ به، فقال: )الَ تُطُْروِن، كَاَم  وقد حذَّ

َا أَنَا َعبُْدُه، فَُقولُوا َعبُْد الله، َورَُسولُُه( رواه البخاري. أَطْرَْت النََّصاَرى ابَْن َمْريََم، فَِإنَّ

و)اإلطراء(: مجاوزُة الَحدِّ يف املدِح، واملبالَغُة فيِه.

ُد بُْن َعبِْد اللِه، َعبُْد اللِه َورَُسولُُه، َواللِه َما أُِحبُّ أَْن تَرْفَُعوِن فَْوَق  وقال: )أَنَا ُمَحمَّ

َمْنزِلَِتي الَِّتي أَنْزَلَِني اللُه( رواه النسايئ، وأحمد.

ومنُه: الغلوُّ يف مدِح األشخاِص، والثناُء عليهم بعباراٍت ال تصدُق عليهم، أو فيها 
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مجاوزٌة للواقعِ.

لذا فإنه قد رُشع لنا عند الثناء عىل شخٍص أن نلتزَم باأللفاِظ الرشعية، كقول: 

نَحَسبه والله َحِسيبه، أو ال نُزكيِّه عىل الله، ونحو ذلك. 

وأفعاِل  أقواِل  وتعظيُم  بعيِنها،  جامعٍة  أو  جهٍة  يف  الحقِّ  بحرِص  الغلوُّ   •
قادتها، وجعلُها حجًة عىل الرشيعِة، وعقِد الوالِء لها دوَن جامعَة املسلمني.

قال ابن تيمية يف »فيصل التفرقة« : »فََكِثرٌي ِمْن النَّاِس يُْخرِبُ َعْن َهِذِه الِْفرَِق 

ِبُحْكِم الظَّنِّ َوالَْهَوى فَيَْجَعُل طَائَِفتَُه -َوالُْمْنتَِسبََة إىَل َمتْبُوِعِه الُْمَوالِيََة لَُه - ُهْم 

نَِّة َوالَْجاَمَعِة؛ َويَْجَعُل َمْن َخالََفَها أَْهَل الِْبَدِع. َوَهَذا َضاَلٌل ُمِبنٌي؛ فَِإنَّ  أَْهَل السُّ

نَِّة اَل يَُكوُن َمتْبُوُعُهْم إالَّ رَُسوُل الله َصىلَّ الله َعلَيِْه َوَسلََّم ...  أَْهَل الَْحقِّ َوالسُّ

فَُهَو الَِّذي يَِجُب تَْصِديُقُه يِف كُلِّ َما أَْخرَبَ؛ َوطَاَعتُُه يِف كُلِّ َما أََمَر، َولَيَْسْت َهِذِه 

الَْمْنزِلَُة لَِغرْيِِه ِمْن اأْلَِئَِّة«.

• الغلوُّ يف َذمِّ املخالِف، وَسبِِّه وَشتِمِه، فضالً عن االفتاء عليه مبا ليس فيه.
 

َّ
ال

َ
أ َعَ  قَْوٍم  َشنَآُن  َيِْرَمنَُّكْم   

َ
﴿َوال تعاىل:  قال  واجٌب،  الخصوِم  مع  فالعدُل 

َعلَيِْه  اللُه  النَِّبيُّ -َصىلَّ  ]املائدة: 8[، و)لَْم يَُكِن  لِلتَّْقَوى﴾  قَْرُب 
َ
أ َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو 

انًا( متفق عليه. اًشا، َوالَ لَعَّ َوَسلََّم- َسبَّابًا، َوالَ فَحَّ

الضوابِط  التَّكفري، دوَن مراعاِة  التَّبديعِ أو  التَّفسيِق أو  الغلوُّ يف أحكاِم   •
لِف رحمهم  الرشعية، وتنزيُل أحكاِم الكفِر عىل األعياِن، عىل خالِف هدِي السَّ

الله تعاىل.

قال أبو حامد الغزايل يف »الفتاوى« : »إنَّ التَّكفرَي هو صنيُع الُجهَّاِل، وال يُساِرُع 

إىل التَّكفريِ إال الَجهلُة، فينبغي االحتاُز من التَّكفريِ ما وجَد اإلنساُن إىل ذلك 

سبيالً... والخطأُ يف ترِك ألِف كافٍر أهوُن من الخطأ يف سفِك ِمْحِجَمٍة من دِم 

مسلٍم، والوصيُة: أن تَُكفَّ لِسانَك عن أهِل الِقبلِة ما أمَكَنْك«.

و)املِْحِجمة(: آلة الحجامة، أي مقداُر ما يكوُن يف اآللِة من الدم.

الفرائِض والواجبات،  الديِن وُسَنِنه، ومعاملتُها معاملَة  الغلوُّ يف فرعياِت   •
وَحمُل الناِس عليها.

 فإنَّ الله –تعاىل- افتَض فرائَض يجُب القياُم بها، ورشَع سنًنا دوَن ذلَك من قاَم 

بها فله األجُر، ومن مل يقم بها فال إثَم عليه، وفاتَُه خرٌي كثري. 

عن  فأخربُه  اإلِسالِم،  عن  وَسألَُه  وسلم-  عليه  الله  -صىل  النبيِّ  إىل  رجٌل  جاَء 

، وهو يردِّد: »َهْل َعَلَّ  الصلواِت الخمِس، وصياِم رمضاَن، وأداِء الزكاِة، والحجِّ

َع( فَأَْدبََر  َغرْيُُها؟« ورسول الله -صىل الله عليه وسلم- يُجيبه: )ال، إاِلَّ أَْن تَطَّوَّ

اللِه  ِمْنُه، فََقاَل رَُسوُل  أَنُْقُص  َواَل  أَِزيُد َعىَل َهَذا،  اَل  َواللِه،  َوُهَو يَُقوُل:  الرَُّجُل، 

َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: )أَفْلََح إِْن َصَدَق( متفق عليه.
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 فتكليُف النفِس أو الناِس مبا مل يُفرض عليهم ليَس ِمن ُسنَّتِه صىل الله عليه 

وسلم.

ِق يف  التَّعمُّ أو  بالزيادِة فيها،  الله تعاىل،  العباداِت مبا مل يرشعُه  أداِء  الغلوُّ يف 

ِق يف كيفيَِّة  فعلها، كالغلِو يف الطهارِة، والوضوِء، ويف أداِء حركاِت الصالِة، والتَّعمُّ

النُّطِق بقراءِة القرآِن.

• الغلوُّ يف أداِء عباداٍت مل تَرد يف الرشعِ؛ فإنَّ هذا من الزيادِة يف الديِن، ومن 
زاد فيِه مبا يرَُشْع فقد ابتدْع، َعْن َعائَِشَة ريََض اللُه َعنها أَنَّ رَُسوَل الله -َصىلَّ 

الله َعلَيِْه َوَسلََّم- قَاَل: )َمْن أَْحَدَث يِف أَْمرِنَا َهَذا َما لَيَْس ِمْنُه، فَُهَو رَدٌّ( متفق عليه.

و)فَُهَو رَدٌّ(: أي َمرُدوٌد، ومعناُه: فهو باطٌل غرٌي ُمعتٍد ِبه.

وقال حذيفُة بن اليامِن ريَض الله عنه: »كلُّ عبادٍة مل يَتَعبَّْد بها أَْصحاُب رَُسوِل 

اللِه- صىل الله عليه وآله وسلَم- فالَ تَتَعبَّدوا بها« رواه الاللكايئ.

• الغلوُّ يف التَّشديِد عىل النفِس وعدِم التمتُّعِ باملباحات، قال صىل الله 
عليه وسلم ملن أراَد أن مينَع نفسُه من بعِض ُمتعِ الدنيا املباحِة: )أََما َوالله إِنِّ 

النَِّساَء،  َوأَتَزَوَُّج  َوأَرْقُُد،  َوأَُصلِّ  َوأُفِْطُر،  أَُصوُم  لَِكنِّي  لَُه،  َوأَتَْقاكُْم  لِلَِّه  أَلَْخَشاكُْم 

فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي فَلَيَْس ِمنِّي( متفق عليه.

و)فَلَيَْس ِمنِّي(: أي: ليَس من املُطيعنَي لنا، وال من املُقتَديَن بنا.

• الغلوُّ يف تعظيِم الرأِي والعقِل، وتقدميِه عىل الرشِع، أو تحريِف الرشِع 
مبا يواِفُق الهوى.

إذ الواجُب عىل املسلِم أن يخضَع لقوِل اللِه ورسولِه، وأن يُخضَع عقلَه وهواه 

ْمًرا 
َ
أ  ُ

ُ
َورَُسول اهلل  قََض  إَِذا  ُمْؤِمنٍَة   

َ
َوال لُِمْؤِمٍن  َكَن  ﴿َوَما  تعاىل:  قال  لهام، 

 
ً

َضَلال َضلَّ  َفَقْد   ُ
َ

َورَُسول اهلل  َيْعِص  َوَمْن  ْمِرِهْم 
َ
أ ِمْن  ُة  ِرَيَ

ْ
ال لَُهُم  يَُكوَن  ْن 

َ
أ

ُمِبينًا﴾]األحزاب: ٣6[.
َعلَيِْه  الله  النَِّبيِّ َصىلَّ  أَْمَر  َخالََف  ٍء  قال الشافعي يف »األم«: »فَيَْسُقُط كُلُّ يَشْ

َوَسلََّم، َواَل يَُقوُم َمَعُه َرأٌْي َواَل ِقيَاٌس«. 

يِن: أسباُب الغلوُّ يف الدِّ
ها وأعظُمها: الجهُل بالديِن: • أهمُّ

 واالجتهاُد فيه بعيًدا عن األدلِة الرشعية، أو ممن ال ميلُك آلَة االجتهاِد، قال 

 ﴾ الََقّ  
ّ
إِاَل  َِّ اهلل َعَ  َتُقولُوا  َواَل  ِديِنُكْم  ِف  َتْغلُوا  اَل  الِكتَاِب  ْهَل 

َ
أ ﴿يَا  تعاىل: 

]النساء:١7١[، فََجَمَع بني النهِي عن الغلوِّ والنهِي عن القوِل عىل الله بال علم.

• االبتعاُد عن العلامِء وترِك التلقي عنهم وجفوتُهم: 
فعن عبد اللِه بن مسعوٍد ريَض الله عنه: )اَل يَزَاُل النَّاُس ِبَخرْيٍ َما أََخُذوا الِْعلَْم 
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َورِشَارِِهْم  أََصاِغرِِهْم  ِمْن  أََخُذوُه  فَِإَذا  َوُعلاََمئِِهْم،  أَُمَنائِِهْم،  َوَعْن  أَكَاِبرِِهْم،  َعْن 

َهلَُكوا( أخرجه البيهقي.

قال ابن املبارك: »األََصاِغُر من أهِل البدع«. ذكره الاللكايئ يف »أصول اعتقاد أهل السنة«

• اتباُع الهوى وشهواٍت النَّفس: 
لرأيِه،  الشخُص  َب  القائُد والدافع؛ تعصَّ النفس هي  الهوى ورغباُت  فإذا صاَر 

ْهَل 
َ
أ يَا  ﴿قُْل  تعاىل:  قال  والدليِل،  للحقِّ  الرجوَع  ورَفََض  خالََفُه،  من  وعاَدى 

ْهَواَء قَْوٍم قَْد َضلُّوا ِمن َقبُْل 
َ
الِكتَاِب اَل َتْغلُوا ِف ِديِنُكْم َغرْيَ الَِقّ َواَل تَتَِّبُعوا أ
ِبيِل﴾ ]النساء:١7١[. َضلُّوا َكِثرياً وََضلُّوا َعن َسَواِء الَسّ

َ
َوأ

ُب لشخٍص يُعظُِّمه، وبُغُض املُخالِِف،  : التَّعصُّ ومام يُوقُع ُمتَّبَع الهوى يف الغلوِّ

ورمبا َحَسُدُه، والبَغُي عليه.

• التَّعاملُ والُغرور، والتَّعايل عىل الناِس، واحتقارُهم:
قال َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يف الخوارج: )إِنَّ ِفيُكْم قَْوًما يَْعبُُدوَن َويَْدأَبُوَن، َحتَّى 

ِمَن  ْهِم  السَّ ُمُروَق  يِن  الدِّ ِمَن  مَيْرُقُوَن  نُُفوُسُهْم،  َوتُْعِجبَُهْم  النَّاُس،  ِبِهُم  يُْعَجَب 

الرَِّميَِّة( رواه أحمد.

والغروُر يدفُع الغالَة الدِّعاِء العلم، والتطاوِل عىل العلامِء، ومواجهِة األحداِث 

يوِقُعهم يف  والرأي، مام  الفقِه  َرِويَّة، وال رجوٍع ألهِل  تجربٍة وال  بال  الِجساِم، 

االنحراِف والبعِد عن الحق.

، وِقلُة التَّجارِِب، والغريُة واالندفاُع غريِ املُتَّزن، مام يولُِّد قلََّة  نِّ • حداثُة السِّ

رِب وَضعَف الِحكمِة: الصَّ
ُحَدثَاُء  قَْوٌم،  الزََّماِن  آِخِر  يِف  )يَأِْت  الخوارج:  يف  َوَسلََّم-  َعلَيِْه  اللُه  -َصىلَّ  قال 

اأْلَْسَناِن، ُسَفَهاُء اأْلَْحاَلِم( متفق عليه

ُة والطَّيش. َفُه(: الِخفَّ و)اأْلَْحاَلِم(: األَلباُب والعقول، و)السَّ

َة الْبَِصريَِة تَُكوُن ِعْنَد  قال النووي يف »رشح مسلم«: »يُْستََفاُد ِمْنُه أَنَّ التَّثَبَُّت َوقُوَّ

ِة الَْعْقِل«. نِّ وَكَْثَِة التََّجارِِب َوقُوَّ كَاَمِل السِّ

ة، التي  دَّ خصيُة أو العوامُل النفسيُة لبعِض األفراِد من الشِّ • الطبيعُة الشَّ

ة والقسوة. دَّ تجعُل الشخَص يأخذ نفسه أو املجتمَع بالشِّ
لذا حث اإلسالُم عىل لنِي الجانِب يف التعامِل مع الناس، قال تعاىل: ﴿َولَْو ُكنَْت 

وا ِمْن َحْولَِك﴾ ]آل عمران: ١59[. ْنَفضُّ
َ

ِب ال
ْ
َقل

ْ
ا َغِليَظ ال َفظًّ

َوقَاَل َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم لِْلََشجِّ أََشجِّ َعبِْد الَْقيِْس: )إِنَّ ِفيَك َخْصلَتنَْيِ يُِحبُُّهاَم 

اللُه: الِْحلُْم، َواأْلَنَاُة( رواه مسلم. 

)الِْحلُْم(: العقل، و)اأْلَنَاُة(: التَّثبُُّت وتَرُك الَعَجلِة.
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: عالُج الُغلوِّ
١- االعتصاُم بالكتاِب والسنة، ومجانبُة البدعِ والحذُر منها، قال صىل الله 
عليه وسلم: )إِنِّ قَْد تَرَكُْت ِفيُكْم َما إِِن اْعتََصْمتُْم ِبِه فَلَْن تَِضلُّوا أَبًَدا: كِتَاَب اللَِّه 

، َوُسنََّة نَِبيِِّه( رواه أحمد.

2- طلُب العلِم من أهلِِه املعروفنَي باستقامِة املنهجِ، وبخاصٍة يف القضايا 

 
َ

وُه إِل
َذاُعوا بِِه َولَْو رَُدّ

َ
ِو الَوِْف أ

َ
ْمِن أ

َ
َن األ ْمٌر ِمّ

َ
العامة، قال تعاىل: ﴿َوإَِذا َجاَءُهْم أ

يَن يَْستَنِبُطونَُه ِمنُْهْم﴾ ]النساء: 8٣[. ِ
َّ

ْمِر ِمنُْهْم لََعِلَمُه ال
َ
ْوِل األ

ُ
 أ

َ
الَرُّسوِل َوإِل

لْت أهليَّتُه، وظََهرَْت  تََكمَّ يُتعلَُّم إال ممن  النووي يف »رشح مسلم«: »وال  قال 

قْت معرفته، واْشتََهرَت صيانته؛ فقد قال محمُد بُن سريين، ومالُك  ِديانَتُه وتَحقَّ

ن تأخذوَن دينكم«.  بُن أنٍس، وغريهام من السلف: هذا العلُم ِديٌن، فانظروا َعمَّ

٣- لزوُم جامعِة املسلمنَي، وعدُم الشذوِذ عنها بقوٍل أو فعٍل، قال تعاىل: 
قُوا﴾]آل عمران: ١0٣[.  يعاً َواَل َتَفَرّ َِّ َجِ ﴿َواْعتَِصُموا ِبَبِْل اهلل

وقال صىل الله عليه وسلم: )ثثاََلٌث اَل يُِغلُّ َعلَيِْهنَّ قَلُْب ُمْسلٍِم: إِْخاَلُص الَعَمِل 

ْعَوَة تُِحيُط ِمْن َوَرائِِهْم(  لِلَِّه، َوُمَناَصَحُة أَِئَِّة املُْسلِِمنَي، َولُزُوُم َجاَمَعِتِهْم، فَِإنَّ الدَّ

رواه التمذي.

و)يُِغل(: من الخيانة. ويروى: )يَِغل(: وهو الحقد. يعني: ال يدخله ِحقُد يُزيلُه 

عن الحق.

وتقريبُها  وتسهيلُها  الغلو،  محَل  املسائِل  وتوضيُح   ، الرشعيِّ العلِم  نرُش   -٤

العلم؛ حتى  أهِل  الدليِل وأقواِل  املبنِي عىل  الرشعِي  التأصيِل  للناِس بطريقِة 

يزوَل الجهُل وااللتباس.

َمحَمل؛  أحسِن  وأفعالِهم عىل  أقوالِهم  وَحمُل  باملسلمني،  الظنِّ  إحساُن   -5
والتَّدابُِر،  والتَّباُغِض  والتَّحاسِد،  والِغيبِة،  التَّجسِس،  عىل  يحمُل  الظنِّ  فسوُء 

ٌء فَالْتَِمْس  ويقطُع العالقَة بني املتآخني، قال ابن ِسريِيَن: »إَِذا بَلََغَك َعْن أَِخيَك يَشْ

لَُه ُعْذًرا، فَِإْن لَْم تَِجْد لَُه ُعْذًرا، فَُقْل: لَُه ُعْذٌر اَل أَْعرِفُُه« أخرجه يف شعب اإلميان.

6-طلُب الهدايِة من الله، والتَّجرُُّد للحق؛ قال –تعاىل- يف الحديِث الُقدِس: 

)يَا ِعبَاِدي كُلُُّكْم َضالٌّ إاِلَّ َمْن َهَديْتُُه، فَاْستَْهُدوِن أَْهِدكُْم( رواه مسلم.

وما يوِجبُُه ذلَك من ترِك الغروِر واإلعجاِب بالرأي، والتَّواُضعِ للخلِق، قال تعاىل: 
ْعلَُم بَِمِن اتَّىق﴾ ]النجم: ٣2[.

َ
ْنُفَسُكْم ُهَو أ

َ
وا أ ﴿فَل تَُزكُّ



8

7- الحرُص عىل التعامِل املرشوعِ مع الغالة، دون غلٍو أو َشطَط، قيل لعل 
اٌر  بن أيب طالب -ريض اللُه عنه- يف الخوارج: »َمْن َهؤاَُلِء يَا أَِمرَي الُْمْؤِمِننَي؟ أَكُفَّ

الُْمَناِفِقنَي اَل يَْذكُُروَن  الُْكْفِر فَرُّوا« ِقيَل: فَُمَناِفُقوَن؟ قَاَل: »إِنَّ  ُهْم؟ قَاَل: »ِمَن 

أََصابَتُْهْم  ِقيَل: فاََم ُهْم؟ قَاَل: »قَْوٌم  الله كَِثريًا«  يَْذكُُروَن  قَلِياًل، َوَهؤاَُلِء  إاِلَّ  الله 

وا« أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه. ِفتَْنٌة، فََعُموا ِفيَها َوُصمُّ

ين: آثاُر الغلوِّ يف الدِّ
الُْمَسيِِّب  بُْن  َسِعيُد  َرأَى  واملعصيِة،  البدعِة  والوقوُع يف  الرشعِ  مخالفُة   •

ُجوَد  َوالسُّ الرُّكُوَع،  ِفيَها  يُْكِثُ   ، َركَْعتنَْيِ ِمْن  أَكَْثَ  الَْفْجِر  طُلُوِع  بَْعَد  يَُصلِّ  رَُجاًل 

بَُك  اَلِة؟ قَاَل: » اَل َولَِكْن يَُعذِّ بُِني اللُه َعىَل الصَّ ٍد يَُعذِّ فََنَهاُه، فََقاَل: »يَا أَبَا ُمَحمَّ

نَِّة« أخرجه البيهقي. َعىَل ِخاَلِف السُّ

• إسقاُط العلامِء املُعتربيَن، وتقديُم املجاهيِل واملنحرفنَي، وأخُذ العلِم عنهم.
التَّضييُق عىل الناِس، مام يسبب لهم الَحَرَج يف الديِن أو الدنيا، ويوِقُعُهم يف 

املعصية.

• تشويُه صورِة اإلسالِم وأحكاِمه، مام يؤدي للنفور منه.

ة، والبُعِد  دَّ • االنتكاُس واالنحراُف عن الديِن بسبِب ملِل النَّفس من الشِّ
يَن أََحٌد  ، َولَْن يَُشادَّ الدِّ يَن يرُْسٌ عام أباحه الله تعاىل؛ للحديث السابق: )إنَّ الدِّ

إاِلَّ َغلَبَُه( رواه البخاري.

اتباَع  يرزُقنا  الفالح، وأن  أهِل  بنا سبيَل  يَسلَُك  أن  بلطفِه ورحمته  الله  نسأُل 

نبينا  وسلم عىل  الله  واملُحَدثات، وصىل  الِبدَع  ويَُجنِّبَنا  وباطناً،  ظاهراً  نة  السُّ

محمد، وعىل آله وصحبه أجمعني.


